
Atteikuma tiesību veidlapa - pieteikums par 

atteikumu no elektroenerģijas tirdzniecības 

līguma, saglabājot elektroenerģijas piegādi 

(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no distances līguma) 

Datums: _______________  

Elektroenerģijas tirgotāja nosaukums: SIA Tet.  

Elektroenerģijas tirgotāja juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011. 

Elektroenerģijas tirgotāja tālruņa numurs: 177 vai 67000177 

Elektroenerģijas tirgotāja e-pasta adrese: tet@tet.lv   

Lietotāja vārds, uzvārds: ______________________________________________________  

Lietotāja adrese: ____________________________________________________________  

Pakalpojums: elektroenerģijas tirdzniecība objektā 

Atteikums no  elektroenerģijas tirdzniecības līguma  

Objekta nosaukums:  ______________________________________________________  

Objekta adrese: _____________________________________________________________  

Līguma noslēgšanas datums: __________________________________________________  

Līguma numurs: ____________ 

Lietotāja paziņojums par atteikumu: paziņoju, ka vēlos atteikties no elektroenerģijas 

tirdzniecības līguma norādītajā objektā.  

Apzinos, ka izmantojot atteikuma tiesības, elektroenerģijas tirgotājs un sadales sistēmas 

operators ievēros MK 50 noteikumu "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 

prasības 

Lietotāja paraksts: ____________________  

Aizpildītu atteikuma tiesību veidlapu kopā ar pasūtījumu apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam 

nosūtīt uz e-pastu: tet@tet.lv, nosūtīt pa pastu uz mūsu juridisko adresi vai arī iesniegt kādā no 

mūsu veikaliem.  

 

  

mailto:tet@tet.lv


 

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu no distances līgumiem 

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību 

izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas. Ja 

termiņa beigas iekrīt valstī oficiāli noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz 

minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to). Lai izmantotu atteikuma 

tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli) mums – (SIA 

Tet, Dzirnavu iela 105, tālr. nr. 177 vai 67000177, e-pasts: tet@tet.lv) ir jāinformē par lēmumu 

atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas 

paraugu, bet tas nav obligāti. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu 

paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa 

beigām.  

 

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas 

Atkarībā no atteikuma saņemšanas datuma elektroenerģijas piegāde jūsu objektam tiks 

nodrošināta piedējās garantētās piegādes ietvaros vai no esošā elektroenerģijas tirgotāja*.  

Līguma laušanas maksa netiks piemērota, ja atteikums ir saņemts 14 dienu laikā no līguma 

noslēgšanas datuma. 

Ja Jūs vēlaties atteikties ne tikai no tirdzniecības noslēgtā līguma, bet arī no elektroenerģijas 

piegādes esošajā objektā, tad par to atsevišķi ir jāpaziņo savam elektroenerģijas tirgotājam vai 

sadales sistēmas operatoram AS Sadales tīkls.   

* Pie nosacījuma, ka klients ir iesniedzis atteikuma veidlapu tirgotājam no mēneša sākuma līdz 19. datumam un 

tirgotājs par to paziņo AS Sadales tīkls līdz 20. datumam, klientam elektroenerģijas piegāde tiks nodrošināta no esošā 

elektroenerģijas tirgotāja saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 

123. punktu. 

* Pie nosacījuma, ka klients iesniedz atteikuma veidlapu, piemēram, 20. datumā un tirgotājs par to paziņo AS Sadales 

tīkls pēc 20. datuma, klientam elektroenerģijas piegāde tiks nodrošināta pēdējās garantētās piegādes ietvaros  saskaņā 

ar MK Noteikumu Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 123. punktu. 

 


